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A TARTALOMBÓL

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek.

Ráhányni mindent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,

Gyermekjátékot, - ó, boldog fogócska! -
S rászórni szórva mindent, ami szép.

Dalolna forró láng az égig róla
S kezén fogná mindenki földiét.

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek...

Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!

 
     József Attila

Tél
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Márki Gábor 2016. november 23-án 
tette  meg  utolsó  lépéseit  a  minden  élők 
vándorútján, melyen hol lassabban, hol 
meg rohanó léptekkel nyolc évtizedig járt.
Ez  év  október  4-én  este  a  Művelődési 
házba érkezett, ahol sok régi kedves 

In Memoriam MÁRKI GÁBOR (1936-2016)
ismerőssel, sporttárssal együtt a Bartha 
József által készített film segítségével 
Túrkeve futballtörténetének első fél 
évszázadát élte újra.
Hazaérve egy kis tévézés után nyugovóra 
térni indult. Elesett. Csonttörés, mentőautó, 
Mezőtúr  kórház…  Életútja  itt  ért  véget 
november 23-án.
Harminchárom éves volt, amikor 
megismertük. Jó kedélyű, a társaságot 
kedvelő kollégára leltünk benne. 
Tanítóként, gyógypedagógusként a 
túrkevei gyermekek generációit nevelte, 
oktatta. A már akkor az elnőiesedés kezdeti 
jeleit  mutató  pedagóguspályán  népszerű 
lett a kellemes orgánumú, sportkedvelő
/foci!/ tanító, tanár bácsi. Sok túrkevei és 
mezőtúri fiú, férfi edzőjét tisztelte, szerette 
személyében. A városi kispályás labdarúgó 
bajnokság egyik szervezője, mozgatója 
volt.
Az anyanyelvi nevelés témájú nevelési 
értekezletünkön – akkor iskolánk 
igazgatóhelyettese volt – az ő előadásában 
hallottunk  egy  az  édes  anyanyelvünkről 
szóló költeményt. Rendszeresen 
találkoztunk írásaival a városi lap, a 
Túrkeve hasábjain. Irodalomkedvelő volt. 

Kedvenc regényeit, verseit többször is 
újraolvasta.
Idősebb  korában  is  hű  maradt  a  focihoz. 
Itthon és idegenben fáradhatatlanul 
biztatta, lelkesítette a fiúkat. Hosszú 
évekig a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Néplap sporttudósítója is volt. 2000-ben 
megkapta Túrkeve Város Sportjáért-díjat.
Mondják, az ÉLET nagy rendező. 
Valóban! A sors úgy rendezte, hogy 
Gábor élete utolsó itthoni estéjét focisták, 
futballkedvelők között töltse….
A kórházban az első hetekben még a 
betegtársakkal,  az  őt  látogatókkal  a  régi 
szép időkről, élményekről, emlékekről 
beszélgetett. Aztán rohamosan közeledett 
az életút vége. Gábor 2016. november 
23-án elhunyt. De a rokonok, barátok, 
ismerősök, tanítványok között ezután 
is majd fel-felvillannak a vele töltött 
évtizedek pillanatképei.

Kedves Gábor! Emlékedet megőrizve 
búcsúzik Tőled tisztelőid nevében:

Csajbók Ferenc és Csajbók Ferencné

NYUGODJ BÉKÉBEN!

A 2016-os esztendő végéhez értünk, ilyenkor érdemes 
visszatekinteni,  hogy  a  következő  év  tervezéséhez  ki  tudjuk 
jelölni az irányokat.
2016.  sem  volt  könnyű  év  az  Önkormányzat  számára.  Sajnos 
anyagi  forrásaink  idén  szűkösebbek  voltak,  mint  ahogy  azt  a 
képviselő-testület a költségvetés tervezésekor meghatározta. 
Ennek következményeként szeptemberben bizonyos feladatokat 
pénzügyi  zárolással  meg  kellett  állítani,  idén  ezeket  már  nem 
tudjuk megvalósítani. A jövő évi költségvetés tervezésekor ezeket 
a feladatokat újra elővesszük.
Természetesen nem csak nehézséget hozott 2016, hanem rengeteg 
feladatot is. 6 komoly pályázatot készítettünk elő összesen 
1,2 milliárd Ft értékben. Számtalan egyeztetés, megbeszélés, 
tárgyalás és vita kísérte ezt a folyamatot. A munka nehéz, ámde 
kívülről láthatatlan része zajlott eddig, a megvalósítás 2017-ben 
kezdődhet.
A  2015-ben  elkezdett  munkánk  gyümölcse  hamarosan  beérik, 
hagyatéki, pályázati és saját forrásból épült meg a BKTT Idősek 
Otthona új épülete, napokon belül át is adhatjuk az idős bentlakók 
számára. Nagy öröm számomra, hogy méltó körülmények között, 
a mai előírásoknak megfelelő korszerű épületben élhetnek majd 
az intézmény lakói.
Az  év  folyamán  igyekeztünk  segíteni  mindazokon,  akik  erre 
rászorulnak, természetesen a jogszabályi keretek megtartása 
mellett. Ebben az évben tíz tonna, a közfoglalkoztatásban 
megtermelt burgonyát, 3000 mázsa tűzifát, a Magyar 
Élelmiszerbank és a BKTT Szociális Szolgáltató Központ 
segítségével pedig 856 ezer forint értékű tartós élelmiszert 
tudtunk kiosztani. A hulladékszállítást a Katasztrófavédelem által 
kijelölt  szolgáltató  végzi,  azonban  törvényi  előírások  alapján 
a  számlázást  egy  központi  rendszer  végezte  –  volna.  Jelentős 
csúszás és torlódás következett be. Bár többször jeleztem, hogy 

előbb-utóbb mindenkinek ki kell fizetni a díjat, sokan nem tudtak 
erre  a  célra  félretenni.  A  novemberi  testületi  ülésen  egyszeri 
támogatásról  döntöttünk,  ez  alapján  900  család  kap  15000  Ft 
összegű segítséget a díj fizetéséhez.
A közjót szolgálja a megépített 300 m járda és a valamivel több, 
mint 6000 m2 területű kátyúzás. Nehéz örökséget kell kezelnünk, 
hiszen  az  elmúlt  évtizedekben  gyakran  tervek  és  a  műszaki 
normák betartása nélkül épültek az „egyszemélyes” járdák és az 
alap nélküli műutak. Maradt tehát még befoltozandó lyuk bőven, 
bár így is 40 utcába jutottak el munkatársaink. Igyekeztünk idén 
a nagy forgalmú utak mellett a kisebb utcákba is eljutni, és külön 
öröm számomra, hogy újabb földes utcában sikerült az útalapot 
darált betonnal megerősíteni. Ezt a tevékenységet jövőre is 
folytatjuk.
Az önkormányzat alig-alig rendelkezett használható gépparkkal. 
30 éves teherautókkal, szétesett munkagépekkel nem lehet 
normálisan munkát végezni. Teljesen kiszámíthatatlanná teszik 
ezek  a  körülmények  más  munkafolyamatok  elvégezhetőségét. 
Szerencsére az elmúlt hónapokban sikerült enyhíteni ezt a 
gondot. Egy teljesen felújított autogréder földmunkagép, egy 
multicar kisteherautó és egy teljesen új kistraktor állt szolgálatba. 
A térelemgyártó kapacitásunk is növekedett egy speciális gép 
beszerzése által.
Ezúton  köszönöm  meg  minden  közreműködő  segítségét,  aki  a 
város épüléséért, a közjó érdekében tevékenykedett. Nyilván nem 
sikerült,  nem  sikerülhetett  minden  problémánkat  egy  csapásra 
megoldani,  de  a  tervek  mentén  szépen  haladunk  előre.  Jövőre 
már a látványosabb munkafázisok várnak ránk. Minden kedves 
Kevinek kívánok áldott karácsonyt, 2017-re pedig eredményes új 
esztendőt!

Vida Tamás
polgármester

Polgármesteri tájékoztató
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A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
Tanácsa rubin, vas, gyémánt és arany díszoklevelet adományozott 
azon pedagógusok részére, akik 70, 65, 60 és 50 éve szerezték meg 
tanári  oklevelüket  és  évtizedeken  át  közmegbecsülésre  méltóan 
teljesítették hivatásukat. 
2016. szeptember 3-án a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
dísztermében  megtartott  ünnepségen  120  pedagógus  vette  át  a 
díszoklevelet.
Csajbók Ferencné azon a főiskolán kapta meg az Arany 
Díszoklevelet, ahol 50 éve a magyar-történelem-orosz szakos tanári 
oklevelét. Szakdolgozatát a pedagógus személyisége témakörben 
írta,  hitte,  és  hiszi  ma  is,  hogy  a  pedagógus  személyisége  döntő 
tényező a gyermekek nevelésében.
Csajbók Ferencné családjával 1969 óta él Túrkevén. Rövid 
megszakítással a Petőfi Sándor Általános Iskolában dolgozott 
nyugdíjazásáig. 1973-1980 között a Városi Tanácsnál 
tanfelügyelőként  dolgozott,  majd  1980-1990  között  az  intézmény 
igazgatója, később pedagógusa volt.
Vezetői munkáját a példamutatás, határozottság, hozzáértés, 
innovációs készség, empátia jellemezte. Igazgatói munkássága 
alatt sok pályakezdő fiatalt hozott a városba, az iskolába a túrkevei 
gyerekek oktatására. Mindig fontosnak tartotta önmaga és pedagógus 
társai továbbképzését, az innovatív képességek fejlesztését. 

Az Arany Díszokleveles Tanárnő
Igazgatósága  alatt  a  tantestület  közösen  dolgozott  a  Debreceni 
Kossuth Lajos Egyetem Pedagógiai Tanszékével a „Tanítás 
tanulása”  kutatási  témában  8  éven  keresztül.  Kezdeményezésére 
vette fel 1985-ben az iskola Petőfi Sándor nevét.
Szaktanári munkáját a magas fokú szakmaiság, tudatosság, a 
pedagógus munka iránti elkötelezettség, hivatástudat jellemezte. 
Pedagógiai tevékenységének minden mozzanatát áthatotta a magyar 
nyelv szeretete. Vallotta s vallja ma is, hogy az anyanyelv olyan, 
mint az édesanya, egyedüli és pótolhatatlan. Példás hozzáértéssel 
segítette a tanulókat az ismeretek megszerzésében, tehetséggondozó 
munkája is az anyanyelv ápolásában teljesedett ki. Szakkört vezetett, 
diákjaival rendszeresen részt vett versenyeken, pályázatokon, a 
tanítványaival elért országos és megyei eredmények elismerésre 
méltóak. 
Mindig nyitott volt az új dolgokra. Részt vett pl a Zsolnay-féle 
Nyelvi-irodalmi- kommunikációs nevelés megismerésében és 
tanított is ezzel a módszerrel. Magyar szakos tanárként az iskolában 
számtalan  anyanyelvi  vetélkedőt,  kulturális,  karácsonyi  műsort, 
nemzeti ünnepek műsorait szerkesztette.
Több  sikeres  pályázata  közül  megemlítendő  a  „Diákjogok”  és  a 
„Te is más vagy, te sem vagy más” pályázatai, melyek az ifjúsági 
korosztály nevelését segítették. 
Több évtizede meghatározó egyénisége városunk közéleti és 
kulturális életének is. A Túrkevéért Alapítvány kuratóriumi tagja, 
a Túrkeve Televízió munkatársa,rendszeresen publikál a Túrkeve 
újságba is. Szerkesztője a „Szülőföldem Túrkeve” című könyvnek 
és társszerzője a „Túrkevei Emlékkönyv 6. című kötetnek. Több éve 
ápolja Arany János szülővárosával, Nagyszalontával és az ott élő 
pedagógusokkal, művészekkel a kapcsolatot. Vallja, hogy nemcsak 
az iskolában lehet tanítani, hanem a mindennapi tettekben is.
Életpályája során munkáját több alkalommal is elismerték.
Kitüntetései:  Miniszteri  Dicsérő  Oklevél  1976,  Kiváló  Munkáért 
1985,  Magyar  Köztársasági  Ezüst  Érdemkereszt  2003,  Túrkeve 
Városért Díj 2013.
Az  Arany Díszoklevél laudációjában ezt írta pályájáról: „Két 
gyermekem van, öt unokám, a férjem, a leányom is pedagógus, s ha 
újból kezdhetném, ismét e gyönyörű hivatást választanám.”
Kedves Margó! A továbbiakban is szép nyugdíjas éveket, jó 
egészséget, erőt és boldogságot kívánunk.

Czeglédi Erzsébet, tanár

„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több 
fonálon  kapaszkodhatsz  a  jövőbe.”  Babits  Mihály  gondolataira 
építve dalostalálkozót szervezett a Madarász Károly Népdalkör és a 
Nótaklub 2016. november 5-én, Madarász Károly tiszteletére és Dr. 
Hajnal Ferencné emlékére. Már több éves hagyomány a népdalkör 
életében, hogy arra a néptanítóra emlékezik, aki 1972-ben 
megalapította az azóta is töretlenül működő csoportot.  A Nótaklub 
pedig a nagy túrkevei nótafára, Hajnalné Pirike nénire szeretett 
volna  emlékezni,  hiszen  ebben  az  évben  lett  volna  90  esztendős. 
Gondoltuk, a két rendezvény együtt megtartva érvényesülne 
legjobban, ezért így is tettünk.
A Madarász Károly Művelődési Házba hívtuk és vártuk a 
népdalszeretőket,  s  a  kevi  népdalos  élet  eme  két  kiválóságának 
tisztelőit.  Meghívtuk  a  dalkör  régebbi  tagjait,  akik  ma  már  a 
próbákra,  szereplésekre  nem  járnak  el,  énekeljenek  ma  velünk.
Visszaemlékezésekkel és persze sok-sok dallal próbáltuk felidézni 
a Madarász házaspár és Hajnalné Pirike néni egyéniségét, 
szellemiségét. Madarász Károlyra Sebők Jánosné, a népdalkör 
jelenlegi  vezetője  emlékezett,  Dr.  Hajnal  Ferencné  karvezetőre 
pedig Sipos Sándor, a népdalkör egykori titkára. Vida Tamás 
polgármester  úr  személyes  élményeivel  színesítette  köszöntőjét. 
Szabó Attila önkormányzati képviselő a hagyományaink ápolásának 
fontosságáról szólt.  A rendezvényen nagy örömünkre, mint minden 
dalostalálkozón, részt vett Madarász Katalin népdalénekes, aki 

szülei munkásságában kiemelte, hogy a Madarász házaspár együtt 
végzett sikeres munkát, hiszen a két néptanítói munkát nem lehet 
egymástól elválasztani. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy 
Dr. Hajnal Ferencné Pirike néni fia és családja együtt töltötte velünk 
ezt a szép novemberi napot. Prof. Dr. Hajnal Ferenc meghatódva 
mesélt szüleiről, nagyszüleiről, s a Túrkevén töltött gyermekkoráról.
Megindító visszaemlékezése folyamán kevés szem maradt szárazon. 
Az emlékek felidézése után a dalok, illetve táncok következtek. 
Vendéglátóként a Madarász Károly Népdalkör lépett színpadra, 
őt  Angyal  Ferenc  gyönyörű  citerajátéka  követte.  Horváth  Lajos 
tréfás dalai után a Vadvirág Népdalkör következett, majd Simon 
Évike szép énekével kápráztatta el a hallgatóságot. Az első részt a 
Kistücsök Néptánccsoport hangulatos dél-alföldi oláhos tánca zárta, 
hosszan tartó taps kíséretében. Szünet után folytatódott az ováció, 
az Egres Kis Lajos Néptánccsoport csárdás összeállításának, 
s természetesen a kevi verbunknak, majd a Nótaklub nótázott. 
Székács László őszi népdalait a 48-as Dalárda katona nótái, bordalai 
követtek. Csontos Lajosné Ilonka néni szép éneke után a jövő évben 
jubiláló Törökszentmiklósi Népdalkör sorakozott fel a színpadra. 
Vezetőjük,  Bischof  László  karnagy  úr  sok  szeretettel  emlékezett 
vissza Pirike nénire, a kortársra, a régi népdalos találkozókra, a 
sok közös emlékre. Azt gondolom, most is beteljesedett Madarász 
Károly népdalgyűjtő pályázatának címe, amely egy Tompa Mihály 
idézet: „Fiaim, csak énekeljetek!”                               Farkas Rozika

„Akiknek ajkán él még a népdal”
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A hungarikumokkal ismerkedhettek meg a 
gyerekek a Madarász Károly Művelődési 
Ház és Városi Könyvtár rendezésében 
2016. november 21-én.
A  program  legfőbb  célja  az  volt,  hogy 
az általános iskolás korosztállyal 
megismertesse a hungarikumok világát, 
keltsen  érdeklődést  ezek  iránt,  néhányat 
kiemelve bemutassa annak a mindennapi 
életben betöltött szerepét.
A nagyobb gyerekek kapjanak képet a 
hungarikummá válás folyamatáról, a 
helyi, megyei, országos értéktárakról is. 
A rendezvényt elnevezésében is próbáltuk 
a gyermek korosztályhoz közelebb 

vinni, ezért lett a címe Hungari Muki 
Nap. A programok megvalósításában is 
törekedtünk a játékosságra, az életkori 
sajátosságok figyelembevételére. 
Minden programunk ingyenesen került 
megrendezésre.
Délelőtt  a  Művelődési  Házban  a  Palinta 
Társulat Hungari Muki kalandjai c. 
verses-zenés,  interaktív  műsora  során  a 
gyermekek játékos formában ismerkedtek 
a hungarikumokkal. A hungarikumokról 
szóló dalokat a gyerekek megtanulták 
és közösen énekelték az együttessel. 
A témához kapcsolódóan mozgásos 
játékokat is játszottak, bábokkal és 

A Kaszap Nagy István Református 
Általános Iskola és Óvoda és a 
Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség 
sajtóközleménye 
Túrkeve, 2016. november 8.

A Kaszap Nagy István Református 
Általános Iskola és Óvoda is csatlakozott a 
Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség 
kampányához, melynek során 2016-ban 
57 helyszínen ültetnek „Világfákat” a 
szövetség közösségei.   

Hungarikum Nap gyerekeknek
ritmushangszerekkel, a bábokat kézműves 
foglalkozás keretében el is készítettek.A 
program része volt a hungarikumokból 
válogatott kis kóstoló, ahol csabai kolbászt, 
libazsíros kenyeret ehettek a gyerekek, 
amit szódavízzel és szörppel öblítettek le. 
A délutáni program filmvetítés volt a 
Korda Sándor Színházteremben, „Amit az 
ősök  követtek…”  címmel.  Bevezetőként 
Vida Tamás polgármester úr tartott 
előadást a hungarikumokról és a helyi 
értékekről, majd levetítésre került Kaszás 
Géza: „A lovasíjász” c. filmje Kassai 
Lajosról,  valamint  az  általa  kidolgozott 
és Hungarikummá nyilvánított lovasíjász 
módszerről.  Kassai  Lajos  egy  különleges 
ember,  az  ősi  technikák  és  mesterségek 
feltámasztásával foglalkozik. A film 
csodálatos képi világgal jeleníti meg a 
lovasíjász sportot és Kassai Lajos életútját, 
amelyen idáig eljutott.
Úgy gondoljuk jó választás volt, hogy az 
iskolás korosztályt céloztuk meg, akik 
számára  a  hungarikumok  népszerűsítése 
eddig kevésbé került előtérbe. A 
gyerekeknek, nagyon tetszett a program 
és a kísérő tanárok véleménye alapján 
is, nagyon hasznos volt. A program 
a Földművelésügyi Minisztérium 
támogatásával és a Herman Ottó Intézet 
koordinálásával valósult meg.

Kovács István igazgató
Madarász Károly Művelődési Ház

és Városi Könyvtár

Világfát ültettünk! 
Mik is azok a világfák? – kezdte a 
program ismertetését Lajtmann Csaba, 
a Magyarországi Éghajlatvédelmi 
Szövetség elnöke.  – A világ- vagy életfa 
a hagyományainkkal köt bennünket össze. 
Ennek a hagyománynak a jövőbe vezetése, 
gyökereztetése volt az alapgondolatunk, 
mikor ezt a címet választottuk 
kampányunknak. A valóságban a világfa 
az év fájának egyike, melyet az Országos 
Erdészeti  Egyesület  választott  az  elmúlt 
évek folyamán a hazánkban őshonos 
fafajok közül.
Ezeket a csemetéket ültetik el 
szövetségünk közösségei egy-egy helyi 
akció keretein belül – folytatta a program 
bemutatását a szövetség elnöke. Az 
akció helyszínei átszövik az országot, 
sőt, idén erdélyi partnereink is újra 
bekapcsolódnak a kampányba. Ugyan a 
kis  facsemeték  elültetése  nem  oldja  meg 
az éghajlatváltozás problémáját, de ezek a 

kis szimbolikus lépések kifejezik azt, hogy 
a helyi közösségek felismerik a problémát 
és fontosnak tartják, hogy valódi lépések 
szülessenek.

Az akció keretében a Kaszap Nagy István 
Református Iskola és Óvoda alsós és felsős 
tanulói  egy-egy  kislevelű  hársfát  ültettek 
udvarukon.
 
További információ:
Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség 
– Lajtmann Csaba 
lajtmann@gmail.com – 06 30 232 6658
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November 17-én tartottuk a hagyományos tudomány napi 
rendezvényünket,  melyre  a  kétpói  tagintézményünk  és  a  Petőfi 
Sándor Általános Iskola diákjai is elfogadták meghívásunkat.
A  tudomány  különböző  területeiről  hangzottak  el  színvonalas 
diákelőadások.  A  változatos  témákat  számítógépes  bemutatók 
tették még érdekesebbé a közönség számára.
Iskolánk a 6. évfolyamáról Deák Gréta Eszter: A tengelicről tartott 
előadást. A 7. évfolyamból Nagy Márta Zsófia: A gitár, Molnár 
Fruzsina és Tarnóczi Noémi: Az ásványok világa, Magos Vilmos: 
A  magyar  labdarúgás  története  című  előadásai  hangzottak  el. 
Gratulálunk minden résztvevőnek!
       Szabóné Debreczeni Ildikó
2016. november 28-án 11. alkalommal rendezték meg Mezőtúron 
a Németh József Matematika Emlékversenyt. A Kaszap 
Nagy  István  Általános  Iskola  és  Óvoda  tanulói  nagyon  szép 
eredményeket értek el: 
2. osztály: Vida Virág Lídia 5. helyezés;
felkészítő tanára: Puskásné Túri Ildikó
4. osztály: Kereszti Villő Mikolt 1. helyezés
felkészítő tanára: Pardi Ildikó
5. osztály: Faragó Anikó 3. helyezés 
felkészítő tanára: Rózsásné Kalmár Tímea
6. osztály: Kereszti Édua Sarolt 2. helyezés
Gáva László Máté  4. helyezés
felkészítő tanára: Rózsásné Kalmár Tímea
7. osztály: Magos Vilmos 5. helyezés 
felkészítő tanára: Rózsásné Kalmár Tímea

Kevi Refi híradó

Az összesített eredmények alapján az iskola az I. helyezést érte 
el, így egy évig őrizhetjük a vándorkupát, ösztönözve bennünket 
a további szorgalmas és eredményes munkára.
           Rózsásné Kalmár Tímea

„A Sport Legyen a Tiéd!”

2016. november 29-én 13 órakor került megrendezésre a Kaszap 
Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda iskola 
tornatermében „A Sport Legyen Tiéd!” sportági rendezvény. Az 
eseményt az iskola igazgatója nyitotta meg, majd Vida Tamás 
polgármester köszöntötte a részt vevőket. Ezt követően dr. Bóka 
Lóránd  a  Magyar  Diáksport  Szövetség  képviseletében  szólt  a 
program céljairól és átadta az intézménynek az új tornaeszközöket. 
A  tornabemutató  és  a  közös  bemelegítés  után  elkezdődött  az 
eszközök kipróbálása Nagy Ibolya és Magos Vilmos edzők 

irányításával. A legkülönfélébb eszközök kiváló lehetőséget 
biztosítottak arra, hogy a gyermekek két órán keresztül 
tartalmasan  mozogjanak.  Az  esemény  a  sportági  figyelmet  is 
kiválóan felkeltette.                                                  Nagy Róza, 
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Egy bölcs mondás szerint mindenki tehetséges valamiben. Ennek 
megmutatásához, kifejezéséhez csupán helyzeteket, lehetőségeket 
kell biztosítani, teremteni az egyén, a gyermek számára.
Ezeket  a  gondolatokat  szem  előtt  tartva  döntött  úgy  Túrkevei 
Petőfi Sándor Általános Iskola Tehetség munkaközössége, 
hogy a 2016. évi Tehetségnapon/napokon, november 15-16-án, 
olyan területek felé nyit, amelyek eddig nem, vagy csak kisebb 
figyelmet kaptak. Így esett a választás a természettudományokra, 
a  művészetekre,  és  az  idegen  nyelvi  kommunikációra.Minden 
felhívás 1-8. osztálynak szólt, és szerencsére sok alsós is volt 
mindenütt.
2016.november 15-én izgalmas, nagy feladatra vállalkozott 11 fő 
a  8.c  osztályból  fizika  tanárukkal,  s  egyben  osztályfőnökükkel, 
Ferenczi Mária tanárnővel. Érdekes fizikai kísérletekbemutatását 
tűzték ki célul. Nem először találkoztak életükben a kísérletezés 
tényével, örömével, nehézségeivel. Az elmúlt tanévben Marika 
néni bemutatott a „varázslatos szivárvány” bemutatásával 
jelentkeztek az MSMS Tudásbázis természettudományos 
pályázatára.  Ezzel  az  akkori  7.  c  osztály  megnyerte  a  MSMS 
Tudáspont Utazó Workshopját, amely a nyár előtti utolsó tanítási 
héten látogatott el iskolánkba. A látás témakörhöz kapcsolódó 
bemutató olyan sikeresnek bizonyult, hogy sokan kedvet kaptak 
a kísérletezéshez.
Egy  hosszú,  tanulságos  folyamat  végét  láthatták  a  Petőfi  téri 
iskolaépület  8-as  termében  a  jelenlévő  alsóés  felsős  tanulók, 
valamint  pedagógusok,  szülők.  A  bátor  vállalkozó  8.-os  fiúk, 
lányok 2. éve találkoznak fizika órán kísérletekkel. Marika néni 
megszerettette velük a világ megismerésének, megtapasztalásának 
sajátos területét. 
A Tehetség napjára méltóan készültek iskolánk végzősei. 
Saját magukat, tehetségüket tették próbára, s életre szóló 
tapasztalatokat szereztek kitartásból, akaratból, mások előtt való 
előadásból, miközben egy fizikai törvényszerűséget igazoló 
kísérletet mutattak be önállóan. Az átlagos előadástól azért volt ez 
sokkal nehezebb, mert a külső körülmények bizonyos kísérleteket 
váratlanul is megnehezíthettek. Ekkor sem volt szabad azonban 
elcsüggedni, hanem újra kellett próbálkozni.
A bemutatott 11 kísérlet során láthattuk, hogyan áramlik ki a víz a 
lyukas palackból, hogy emeli fel a lufi a poharat ésmilyen, amikora 
mazsola  felemelkedik  és  lesüllyed  a  szénsavas  ásványvízben. 
Bemutatásra került egy kéz melegétől működésbe lépő turbina, 
valamint pingponglabda is lebegett szívószál segítségével. 
Látványos volt a szódabikarbóna és ecet összeöntésével 
keletkezett szénsav, valamint az égő gyertya és a ráborított pohár 
segítségével előállított vakuum.  

Ifjú tehetségek a Petőfi Sándor 
Általános Iskolában

Láthattunk működés közben krumplipuskát és víz alatti tűzijátékot, 
valamint borsszemek ellen indított támadást és gyorsan mozgó 
alufólia  hajót. A  kísérletekre  buzdító  tanárnő  sem  maradt  ki  az 
előadók közül. Ő a lávalámpa modelljét keltette életre ételfesték, 
festett víz, olaj és pezsgőtabletta segítségével.
A pattogó tojásnak annyira nagy volt a sikere, hogy egy 2. 
osztályos kislány maga is előállította otthon, és büszkén hozta 2 
nap múlva az iskolába bemutatni a felsőben tanult érdekességet.  
A kísérletezők nagy része maga találta a témát, például a 
Mozaweb honlapról dolgoztak. A kísérleteknél otthon fellelhető 
eszközök, alapanyagok kerültek felhasználásra.A felkészülés és a 
bemutatás során mind az előadók, mind a hallgatók fizikai, kémiai 
fogalmakkal, jelenségekkel ismerkedtek meg: vakuum, sűrűség, 
átlagsűrűség, égés, gázképződés…
A nagy feladatra vállalkozó lányok, fiúk utólag bevallották, 
hogy nagyon sokat készültek a bemutatóra. Sokszor kipróbálták 
a kísérletet, egy kis segítséggel megírták, majd pontosan 
megtanulták az értelmezést segítő magyarázó szöveget. Többen 
azt  is  ki  merték  mondani,  hogy  büszkék  voltak  magukra  és 
diáktársaikra. A helyzettel járó építő jellegű izgalom sem maradt 
el senkinél. Az is kiderült, hogy eleinte volt, akinek nem annyira 
tetszett az ötlet, de az idő közeledtével alig várta, hogy végre a 
bemutatásra sor kerüljön. Bebizonyították maguknak és másoknak 
az ifjú kísérletezők, hogy az akarat és szorgalom bármire képes, 
és jó egy alkotó csoport tagja lenni! S ami még nagyon jó volt a 
dologban, hogy az alsós gyerekeket is annyira magával ragadták a 
látottak, hogy sok kísérletet szó szerint el tudtak mesélni.
Remélhetőleg máskor is sok érdekességet láthatunk a 
természettudományos tanteremben, s a közönségből többek 
kedvet kaptak hasonló szerepléshez!
Másnap, november 16-án több eseménnyel folytatódott a 
tehetségnapi programsorozat.

Először a Fotópályázat eredményhirdetésére került sor, melynek 
témája Az ősz volt. Közel 150 fotóérkezett Túrkevéről és egész 
Magyarországról.  Néhány  kompozíció  termésből,  falevélből. A 
színek és hangulatok fantasztikusak voltak, és a címválasztások 
is. Minden versenyzőtől 1-1 kép került bemutatásra az Aulában. A 
szünetekben sok kíváncsi szemlélő gyönyörködött a diákfotókban. 
A  zsűri  tagjait  a  két  rajz  szakos  tanárnő,  Molnár  Magdolna  és 
Nagy Anikó, valamint Árvai Attila amatőr fotós alkotta,aki fotós 
szemmel értékelt, és néhány hasznos tanáccsal biztatta az ifjú 
fotósokat.
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Eredmények:
I. Oláh Lilla Borbála (6. b) ,,Különc” című fotója
II. Fábián Gréta (5. b) ,,Vidám ősz” című képe
III. Tóth Izabella (7.a) fotója

Különdíj:
Erdős Karina (3.b) ,,Őszi lakoma” 
Lénárt István (6.b) fotója

A fotópályázat eredményhirdetése után két helyszínen 
párhuzamosan  zajlottak  az  események.  ,,Beszélj  bátran,  mesélj 
bátran”Idegen nyelvi versenyen angolul, németül mondtak 
verseket, rövid meséket a tanulók népes hallgatóság és Fülekiné 
Kántor  Judit,  Erdősné  Sindel  Olga,  Fintáné  Herczegh  Ottília 
nyelvszakos tanárokból álló zsűri előtt. 

Az alábbi eredmények születtek:
Alsó tagozat: I. Dobis Attlia (4.c)
II. Kalmár Adrián (4.a)
III. Nagy Levente (4.a)
Felső tagozat: I. Busi Olívia (7.b)
II. Fábián Balázs (6.a)
III. Ábrahám Réka (5.a)
Különdíj: Harry Potter Club (8.)

A  Tehetségnapon  a  ,,KEVI”  népdaléneklő  verseny  is  nagyon 
népszerű  volt.  Több  mint  30  versenyző  nevezett  alsó-  és  felső 
tagozatról,  s  énekelte  el  kategóriánként  a  2-2  kötelező  túrkevei 
népdalt.  Dicsérendő, hogy néhány diák népviseletben énekelt a 
közönség és a zsűri előtt, amelynek a tagjai az országosan is híres 
túrkevei nótaénekesek- Farkas Rozika és Koltai László, valamint 
a Madarász Károly Népdalkör vezetője, Sebők Jánosné voltak.
Meglepetésként, Madarász Károly népdalkör tagjai kunsági 
népviseletben mutattak be népdalokat. Kalmár Sándor citerával 
kísérte őket. A zsűri tanácskozásának idején Kun Zsuzsa tanárnő 
vezetésével közös éneklésre került sor, ahol a szülők, a tanárok, 
a versenyzők átélhették az együtt éneklés örömét. Nagyon 
hangulatos  volt!  Jó  lenne,  ha  minél  többször  megismételhető 
lenne!
Farkas Rozika az értékelés mellett kiemelte, hogy nagyon örült a 
zsűri ennek a hagyományápoló kezdeményezésnek, és szeretnék, 
ha a következő években is folytatódna.

Eredmények:
Alsó tagozat: I. Árvai Gabriella (4.b)
II. Varga Virág (2.b)
III. Kontos Kata (1.b)

Különdíj: Nagy Beatrix (4.a)

Felső tagozat: I. Simon Éva (6.a)
II. Fürge Flóra (8.a)
III. Fias Tamás (Kaszap Nagy István Ref. Ált. Iskola 6. o.)
Különdíj: Simon Diána (Kaszap Nagy István Ref. Ált. Iskola 5.o.)

Gratulálunk minden résztvevőnek és a felkészítő tanároknak!
Nagyon tartalmas, igazi tehetségeket felfedező programok 
zajlottak a Petőfiben, amelyekből minden résztvevő tanulhatott!

Nagyné Bedő Ildikó, Retterné Gyenes Erika

Szemes Attila képviselő fogadóórája:

Időpont: 2016. 12.08.(csütörtök) 13:00-tól 14:00-ig
Helyszín: 5420 Túrkeve, Városháza, 1. emelet, 28. 

szoba

2016.  október  1-én  került  megrendezésre  az  Országos  diák 
Magyar  Bajnokság  Siklóson,  majd  november  26-án  lehetőség 
volt indulni Baján a Serdülő Magyar bajnokságon.Fekete 
Viktória a diák korcsoportban a Magyar Bajnoki címet, a serdülő 
Magyar  Bajnokságon  a  Magyar  Bajnoki  harmadik  helyezést 
szerezte meg. 2016. november 24-én, Budapesten átvehette az 
Emberi Erőforrások Minisztériumában a Nemzet Tehetségeiért 
ösztöndíjat, a judóban eddig elért sikereiért.
Fiatalok! A remény, a szeretet és a holnap álmai, visznek előre  A 
siker nagy felelősséggel is jár. Becsüld, óvd. Keresd az életben 
az örömöt, leld meg boldogságod, keltsd életre mindet, mire 
szíved vágyott! Higgyetek magatokban,keressétek magatokban 
a lehetőségeket.Mindenki tehetséges valamiben csak meg kell 
találni. Szeresd,teljes alázattal, odaadással csináld,amit szeretsz. 
Ha vannak álmaid, ne csak ábrándozz, higgyél benne és tegyél 
is érte, hogy megvalósuljanak.

Ozsváth Attila

JUDO
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Októberben a Palánta Kulturális és Sportegyesület két kirándulást 
szervezett a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak.
Az  alsós  kisdiákok  (45  tanuló  4  pedagógus  kíséretéve)  zuhogó 
esőben, de annál nagyobb várakozással indultak el október 6-án. 

A Petőfis diákok varázslatos őszi kirándulásai

Először Rákóczifalván a Maci Múzeumba látogattak, ahol 
a játékmackók varázslatos világában érezhették magukat. A 
szakszerű  tárlatvezetésből  megtudták,  hogy  ma  már  több  mint 
1700  mackó  látható  itt,  a  legidősebb  kora  111  év.   A  macihad 
gyűjtemény darabjai között múzeumi ritkaságok is megtalálhatók, 
pl a fekete maci, vagy a legkisebb, ami mindössze 2 cm 
nagyságú.  Híres  emberek  macijai  is  bekerültek  a  kollekcióba, 
pl Latabár Kálmán színművész macija. A mackók származásuk 
mellett öltözetükben a történelmi korok öltözködési stílusát 
is felelevenítik, pl felismerték a gyerekek a Hét vezér, István 
király és Gizella királyné alakját. A múzeumban láthatók még 
gazdagon díszített fémdobozok, amelyekben egykor kávét, teát, 
csokit, szivart árultak. Megcsodálták a gyerekek a több száz éves 
gyönyörű bútorokat is, melyek a Rákóczi-kastélyból származnak. 
A  látogatás  végén  megnézhették  a  gyerekek  a  műhelyt,  ahol  a 
macik  ruháját  szabják-varrják  az  ügyes  kezű  asszonyok.  Az, 
hogy élmény volt ez a látogatás, mi sem bizonyítja jobban, mint a 
rengeteg fotó, amit a gyerekek készítettek.

Délután Szolnokra utaztak, ahol a nemrég megnyílt RepTár 
Repülőmúzeumba látogattak el, mely egyedülálló repüléstörténeti 
kiállítóhely Kelet-Európában. A hatalmas területen muzeális 
értékű  hadirepülőgépek,  helikopterek,  haditechnikai  eszközök, 
hajtóműmodellek  láthatók.  Sok  ismeretet  kaptak  a  gyerekek  a 
hazai repüléstörténetről, a hajtóművek, légvédelmi eszközök 
működéséről. Az egyórás tárlatvezetés után természetesen minden 
kisdiák kipróbálta a kalandpálya izgalmas, kihívásokkal teli 
akadályait, mint pl labirintuspályát, a mászókát, az egyensúlyozó 
pályát. A  hideg,  esős  napon  élményekkel  gazdagodva  érkeztek 
haza tanulóink a kirándulásról.
2016.  október  15-én,  szombaton  45  felső  tagozatos  diák  és  3 
tanárnő,  Czeglédi  Erzsébet,  Ferenczi  Mária  és  Nagyné  Bedő 
Ildikó Budapestre látogatott, ahol nagyon gazdag, érdekes 
program várt rájuk.

Elsőként 1 órás hajóúton ismerkedtek a diákok a főváros Duna-
parti nevezetességeivel. Kezdetben a szabad fedélzetről figyelték 
a  szebbnél  szebb  épületeket,  majd  a  hideg  a  hajó  zárt  részébe 
„parancsolta” őket. Szerencsére mindenhonnan gyönyörű volt a 
panoráma.
A következő állomás a Nemzeti Múzeum volt, ahol interaktív, élő 
múzeumi programon vett részt a csoport. Megelevenedett a török 
kor. A tárlatvezetők Báthory István kortársaiként korhű ruhában, 
korabeli fegyverekkel, hangszerekkel mutatták be a fényességes 
padisah korát, életét. Találkozhattunk Tinódi Lantos Sebestyénnel 
is, aki tekerőlantja segítségével mesélt a történelmi eseményekről.
A Fővárosi Nagycirkuszban Fazekas Mihály Lúdas Matyi című 
művének különleges feldolgozását láthattuk, ahol a cirkuszi 
elemek, a színház és a musical egyszerre volt jelen. Nagyon 
érdekes, látványos előadás volt!

Az eseménydús nap még mindig nem ért véget! 18 órakor 
várta a kirándulókat Magyarország háza, a Parlament, ahol 
szakavatott tárlatvezető és rendkívül korszerű fülhallgató – audio 
guide- segítségével ismerhettük meg a csodás épület egy részét. 
Elámultunk az aranyozott falak láttán, a vörös szőnyeggel borított 
lépcsőkön  és  a  csodás  folyosókon,  a  kupolatermen  és  sokáig  a 
világ legmodernebb távfűtésével, hűtésével rendelkező egyik 
üléstermén, amit megnézhettünk. Varázslatosan szép volt kívül is, 
belül is a Duna-parton magasodó csodaszép neogótikus épület.
Köszönjük Túrkeve Város képviselő-testületének, az adójuk 
1 %-át felajánló felnőtteknek és Sallai Róbert Benedek 
országgyűlési képviselő úrnak, hogy díjmentesen kirándulhatott 
közel 100 petőfis diák októberben. Rengeteg élménnyel és 
ismerettel gazdagodtak a résztvevők.
Az emlékezetes napokról tudósított:

Czeglédi Erzsébet és Nagyné Bedő Ildikó tanárnő
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A  ványaisoktanulással  eltöltött  szürke  hétköznapjait  változatos 
iskolai programok színesítik. 
Az Erzsébet- program keretében a tanév elején, kétszer is jártak 
tanulóink a Balatonnál. 20 fő táborozott Fonyódligeten és 
ugyancsak 20 fő Zánkán.

A Karcagi Szakképzési centrum Ványai Ambrus Gimnáziumának, 
Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának  tanulója Mészáros 
Dávid, aki a Viasz diákönkormányzati elnöke illetve a Független 
Diákparlament képviselője, a diákok nevében levelet nyújtott át 
Balog Zoltán miniszter úrnak. 

Ványais diák levele a 
Miniszterhez

Ványaisnak lenni jó…
Sokszínű programok a Ványaiban

Októberben rendhagyó Sportnapot tartottunk. A közös 
bemelegítés és futás után kötélhúzó verseny következett, majd 
a sportágválasztó rendezvényen több sportágban- asztalitenisz, 
birkózás, judo, kézilabda, kick-boksz, labdarúgás, röplabda, sakk, 
tenisz, torna- kipróbálhatták magukat diákjaink. Nagy sikere volt 
a Bike Safe programunknak is. Délután a VIASZ által rendezett 
Gólyaavatórakerült  sor,  amely  az  „igazi  ványaissá”válás  fontos 
állomása.

 Az Országházban Parlament-látogatáson 28 tanulónk vett részt. 
Megtekintették a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket, 
majd a költségvetési bizottság termében Sallai R. Benedek 
országgyűlési képviselő fogadta a diákokat és kísérőtanáraikat. 
Osztályterem díszítő versenyt hirdettünk. A verseny 3 fordulós. 
Már az első fordulóban is igen kreatív és szemet gyönyörködtető 
ötleteket születtek. 
A  10.A  osztály  tanulói  novemberben  Budapesten  az  Operett 
Színházban jártak és a Lady Budapest című darabot tekintették 
meg.  

A 13. J és a 15. J osztály részt vett, az idén immáron 25. 
alkalommal megrendezett hazai autójavító- és fenntartó ipar 
legjelentősebb szakmai fórumán Budapesten, a Hungexpo 
Autodiga Szakkiállításon..

A 2015/2016-os tanévben létrehozott Renault osztály keretében 
a  diákok    szakmai  tanulmányaik  mellé  lehetőséget  kapnak  a 
Renault csúcstechnológiás fejlesztésének a megismerésére. 
Két diákunk vehetett részt  a 2016-os Párizsi Autókiállításon 
és jutott el a Renault bemutatótermébe a Champs-Elyséesre. A 
későbbiekben pedig  „Ványai” folyamatos minőségi képzésének 
és nemzetköziesedési stratégiájának köszönhetően,meghívást 
kapott  az  intézmény  négy  Renault  osztályos  autószerelő  és  két  
járműfényező  diákja,  hogy  részt  vegyenek  a  21.  „Mesterségek 
Világa” kiállítás és versenyen Lyonban. 
Az általános iskolák 8. osztályos tanulói pályaválasztásának 
megkönnyítésére  részt  vettünk  Szolnokon  a  „Szakmák  világa” 
Pályaválasztási Kiállításon, illetve iskolánkban nyílt napokat 
tartottunk. 
A  12.  osztályos  tanulóink  pedig  lelkesen  készültek  a  december 
elején megrendezésre került Szalagavató bálra, ahol angol 
keringőt és egy osztálytáncot mutattak be.              Asztalos Csilla
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Aki diszkóba járt a ’90-es évek közepe táján, biztosan ismeri 
Lovas Robit. Sőt tovább megyek, még azok is, akik nem jártak 
oda.  Hosszú  kihagyás  után  merész  vállalkozásra  szánta  el 
magát a fent említett DJ-nk. Erről és még sok minden másról 
beszélgettünk.

Mi történt veled az elmúlt években?
Az attól függ, meddig kellene visszatekinteni… ha már 
RETROspektívek szeretnén lenni... De szerintem maradjunk 
az elmúlt 8-10 évnél. Sok-sok viszontagság és egy válás után 
látszólag  révbe  értünk  a  második  feleségemmel,  de  még  nem 
sejtettük, hogy a devizahitelek rejtelmei bizony súlyos gondokat 
okozhatnak még számunkra, így okoztak is. Hála Istennek és a 
család  összefogásának  ezeken  a  gondokon  sikerült  átverekedni 
magunkat, de csak sokszor erőn felüli teljesítéssel és türelemmel. 
De még is jó visszagondolni ezekre az időkre, mert ez erősítőleg 
hat  az  emberfiára.  Ja,  erősítő!  Szóval  2006-ban  úgy  tűnt,  hogy 
végleg letettem a lantot. Kijöttem a gyakorlatból, meg az az 
igazság, hogy nem tetszett az új zenei irányzat, illetve az, hogy 
nem a szórakozást szolgálta már a zene, csak aláfestés volt 
más, degenerált, szórakozásnak egyáltalán nem nevezhető 
tevékenységhez. Hát, nekem ehhez nem volt kedvem asszisztálni, 
így nem álltam a pultba, akkor azt hittem, soha többé nem is 
fogok.
Úgy tudom, hogy azon kevesek közé tartozol, akik hivatalosan 
is űzhetik a korongokat. Mesélj erről kicsit!
Igen, valamikor volt, illetve most is van az OSZK-nak (Országos 
Szórakoztatózenei  Központ)  szakvizsgája,  amihez  kötötték  azt, 
hogy valaki lemezlovasként dolgozhasson. Ebben több kategória 
volt. Jelenleg olyan szabályozás van érvényben, hogy nem 
kötelező  ezt,  az  egyébként  nem  könnyű  vizsgát  letenni,  elég, 
ha  egy  vállalkozás  keretein  belül  számlaképes  vagy. A  szerzői 
jogdíjak megfizetése után gyakorlatilag bárki végezhet ilyen 
munkát, ha van rá ingerenciája, na és persze közönsége is. De 
jók az információid, igen, én rendelkezem ilyen szakvizsgával, 
és most ismét szeretném ezt kamatoztatni, mert azért a vizsga 
mögött kellett, hogy tudás is legyen valamikor...
Mikor volt az utolsó bulid, mint DJ?
Ha nagyon konkrét akarok lenni, akkor a 2016-os JUDO gálán, 
November 19-én. Na persze ez inkább az első a RETRO bulik 
között…De  félre  a  tréfát,  ezt  már  említettem,  2006-ban,  erről 
készült kép is, a Deszka bárban, az általam életre hívott 
keviretro.hu hivatalos Facebook oldalon ez meg is tekinthető, DJ 
kis Joe-val közösen állunk a pultban.
Hogyan jött az ötlet, hogy most ismét a lemezek közé csapj?
Egy közös ismerősünk, bizonyos Bacskai Gábor, (akit 
én egyébként nagyra tartok a túrkevei fiatalok művészeti 
inspirálásáért, egy másik, általad igen jól ismert kollégájával 
egyetemben), hogy finoman fejezzem ki magam, számtalanszor 
inzultált verbálisan ennek érdekében. Szerinte többen is jelezték, 
hogy a régi dallamokra szeretnének már egy jót bulizni, mert az 
idő elmúlt már felettük is, és mivel jó szívvel emlékeznek vissza 
az  együtt  töltött,  zeneileg  is  szórakoztató  estékre,  jó  lenne  ezt 
alkalomadtán megismételni. Ekkor egy este zenehallgatás közben 
engedve a szelíd, te több éves erőszaknak, a facebook oldalamon 
feltettem a kérdést, miért is ne? Na, ekkor hogy úgy mondjam, 
felrobbant az oldal…számtalan üzenetet kaptam, megerősítő 

hozzászólásokat, és kéréseket. Ekkor döntöttem úgy, hogy akkor 
csapjunk a lecsóba!
Mik a jelenlegi szilveszteri buli biztos pontjai?

Helyszín: Túrkeve, Kiss Kálmán Városi Sportcsarnok 
Időpont: 2016.12. 31. 19:00-05:00-ig
Jegyek CSAK elővételben válthatók!

Maximum  600  fő  résztvevő,  300  ülő  férőhely  (ebből  már  kb. 
140  foglalt) A  büfében  étel  szerényen  lesz,  aki  szeretne  hozni, 
az megteheti, italokat viszont lehet vásárolni a helyszínen nagy 
választékban és minden mennyiségben, a Keve étterem csapata 
fogja a vendéglátást lebonyolítani. A belépő mellé erre a napra 
kedvezményes fürdőbelépőt lehet vásárolni 500 Ft-ért egységesen 
mindenkinek. Ezt a belépővel együtt kell fizetni, a számla 
felmutatása  után  kapható  meg  a  karszalag  fürdő  pénztárban! A 
rendezvény biztonságáról a CROW SECURITY Kft. gondoskodik.
Sztárvendégek tekintetében kikre számíthatunk biztosan?
21  órakor  én  indítom  a  műsort,  egy  jól  ismert  dallammal... 
Remélem, ismeri mindenki.
Aki biztosan itt lesz: MR. RICK, a „Szállj, csak szállj”, vagy a 
„Zárjon be a gyár” című örök érvényű bulislágerek előadója, ő a 
zenekarával 21:15-kor már elkezdi a hangulat fokozását. Utána 
az  „éttermes  korszakot”  1992-ben  megkezdő  Keresztes  Berczy 
barátunk  fog  egy  órácskát  zenélni,  mert  ő  szeretné  a  családja 
körében tölteni az est további részét, de én így is nagyon örültem, 
hogy elfogadta a meghívásomat. Ezután ismételten jómagam 
próbálom meg szórakoztatni a nagyérdeműt, egészen fél háromig, 
amikor is, eddig még mindig úgy néz ki, hogy SIPOS F. TAMÁS, 
az egykori Exotic zenekar frontembere, a „Buli van a parton”, a 
„Trabanton szállni élvezet”és még más hatalmas slágerek előadója 
lesz  a  vendégünk,  de  vele  még  nem  köttetett  meg  a  szerződés, 
különböző okok miatt, ezt most nem részletezném. Ha véletlenül 
mégsem tudna eljönni közénk, akkor természetesen valamilyen 
formában (fogyasztás, ajándéksorsolás, másik fellépő) kárpótolva 
lesz minden kedves vendég. Sajnos a showbiznisz tartogat néhány 
meglepetést.
Hol lehet jegyet kapni? Lehet-e még egyáltalán?
Igen,  még  vannak  belépők,  amelyeket  regisztráció  után  lehet 
megkapni a következő helyeken:
• a www.keviretro.hu oldalon, a Jegyet veszek! fülön, egy űrlapon,
• Bora Italdiszkont, Túrkeve, Petőfi tér
• Viky Kreatív és Könyvsziget, Túrkevén a Széchenyi úton
• mivel már sokan választották ezt az utat is, nálam is lehet 
regisztrálni, privát facebook, vagy a keviretro facebook oldalon
Egyéb szolgálati közlemény?
Mindenki számlát kap a befizetett összegről, amit hozzon 
magával az estre, mert csak ennek ellenében kap karszalagot a 
bulin való részvételhez. Ruhatár ingyenesen rendelkezésre áll az 
est folyamán. És a legfontosabb: a családomnak, de legfőképpen 
a feleségemnek mindenki küldjön egy köszönömöt, mert a 
legnagyobb támogatóm Ő!
Jövőbeli terveidről mit lehet tudni?
Vannak. Sok régi ismerőssel, zenészekkel, dj kollégákkal ismét 
felvettem  a  kapcsolatot.  Már  szövögetjük  a  terveket,  lesznek 
fellépések.  De  nem  szeretnék  elkiabálni  semmit.  Egy  biztos:  a 
RETRO még csak most kezd élni!                 
             

Finta Zoltán

KEVI RETRO Szilveszter
- egy lemezLovas nagy visszatérése -
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Az első olimpiai játékok Az Olimpia i.e. 776-tól

A hagyomány szerint i.e. 776-ban rendezték, ettől kezdve a görög 
városállamok versenyzői négyévente gyűltek össze Olümpiában, 
hogy összemérjék erejüket. A négyéves ciklus egy görög 
időszámítási  rendszer  alapja,  az  olimpia  ideje  pedig  a  városok 
közti béke időszaka volt. A versenyek alapelvének a kalakogathiát 
tartották: ép testben ép lélek. Az első olimpia egy napig tartott, az 
egyetlen számban, a kb. 200 méteres stadionfutásban csak férfiak 
vettek részt. Az olimpia abban a történelmi korban mindvégig a 
férfiak  versenye  maradt,  nők  még  a  nézők  között  sem  lehettek 
jelen.  Később  bevezettek  más  futószámokat  is,  a  diszkosz-  és 
gerelyvetést, a távolugrást, a birkózást, majd az ökölvívást, a 
kocsiversenyt és a pankrációt, s a program 5-6 napig tartott.

A győztes mindent visz
Az olimpiai bajnokokat nagy becsben tartották,szobrokat 
állitottak nekik,
nem  kellett  adót  fizetniük  és  ingyen  jegyet  kaptak  a  szinházi 
előadásokra.
A háborukban az első sorban harcolhattak a király mellett (mely 
kiváltság volt) ha fogságba estek azonnal szabadon bocsátották 
őket.
A második és harmadik helyezetnek nem járt semmi. 

Az olimpiai öt karika jelentése (öt kontinens)
A fehér zászló az országok közötti béke jelképe, a kék Óceánia, 
a fekete Afrika, a vörös Amerika, a sárga Ázsia, a zöld Európa.

A birkózás kialakulása
A  birkózás  egyidős  az  emberiséggel.  Kezdetekben  egyszerűen 
csak a fennmaradást szolgálta, puszta kézzel leteríteni a húst 
biztosító vadat, illetve, megvédeni fajtársainktól a már megszerzett 
táplálékot.
A vezető néprétegek körében, mint testedzés, a hatalmas 
hadseregben, mint a gyalogság felkészítésének, kiképzésének 
alapja létezett, de szórakoztató látványosságként is szerephez 
juthatott, mert akadtak hivatásos birkózók is, akiket közvetlen 
erre a célra neveltek ki.

Amikor a portyázó magyarok Konstantinápoly falainál 
letáboroztak, hogy előkészítsék a vár ostromát, a bizánciak egy 
nagy erejű görögöt küldtek ki, azzal, hogy egyszerre két magyarral 
is hajlandó kiállni, hogy birkózásban földhöz verje őket. Botond 
vitéz a kérkedő szavaktól megdühödve buzogányát a várkapuba 
vágta és azon akkora nyílást ütött, hogy a görögök nem tudták 
kijavítani,  ezért  azt  mondták,  megörökítendő  csudaként  inkább 
megtartják. Botond ekkor egyedül, fegyvertelenül kiállt a görög 
birkózó bajnokkal. Amikor az gúnyolódva megkérdezte, hogy 
miért  nem  vesz  maga  mellé  egy  társat  is,  Botond  elveszítette 
türelmét, és rárontott a nála sokkal nagyobb termetű óriásra.
„Alig  birkóztak  egy  kis  órát”,  a  görög  földre  terült,  és  többé 
nem bírt felkelni. Ennek láttán a bizánci császár és az udvari 
előkelőségek, akik a várfalakról szemlélték a küzdelmet, 
szégyenkezve elvonultak. Jóllehet, hogy a földhöz vágott görög 
tört karokkal ugyan, de életben maradt.
A nép körében a birkózás iránt mindig nagy volt az érdeklődés. 
A birkózókban az emberi erő és ügyesség megtestesítőit látták. 
A nagy érdeklődés folytán kialakult a hivatásos birkózás, amely 
kenyérkeresetet, megélhetést biztosított művelőinek.
Az  amatőr  birkózósport  rendszeres  művelését  a  XIX.  század 
második  felében  kezdték  el.  A  különböző  országokban  sorra 
alakultak  meg  a  sportegyesületek,  és  ezek  legtöbbje  a  birkózás 
művelését  is  felvette  programjába.  Ahogy  az  amatőr  birkózók 
száma nőtt, sor került a különböző országok bajnokságainak, majd 
nemzetközi versenyeknek a megrendezésére is. A birkózósport 
fejlődéséhez  a  legnagyobb  lendületet  az  olimpiai  eszme  életre 
hívása és az újkori olimpiák megrendezése adta.
Hazánkban  az  1880-as  évek  elejére  esnek  az  első  kísérletek  a 
birkózás bevezetésére.
A lassan fejlődő magyar birkózósport 1893-ban komoly lendületet 
vett. Edzőül szerződtették a nagyhírű, lengyel hivatásos birkózót, 
Pytlasinszky Ulászlót. A lengyel mester több hónapon át oktatta 
a magyar birkózókat a kötöttfogású birkózás technikájára, és a 
tanfolyam végén a tanítványok versenyen mutatták be tudásukat. 
Ezen a versenyen különösen Tatich Péter tűnt ki, aki később, mint 
sportvezető, éveken át lelkes munkása volt a birkózásnak. Ő lett 
később a Nemzetközi Birkózó Szövetség első elnöke.

Juhász József

2016. október 15-én, A TKSE Birkózó Szakosztály megalakulása 
óta  első  versenyén  vett  részt,amely  Törökszentmiklóson  került 
megrendezésre,Centrum Kupa elnevezéssel. 

A birkózás történelme I. rész

Túrkevei Küzdősport Egyesület
Szép  eredményeket  értek  el  az  Óvodás  korú  birkózóink,Diák 
korcsoportban a dobogó tetejére is felállhattunk, ami kellemes 
meglepetést okozott számomra.

Eredményeink:
Óvodás korcsoport 5-7 év
Vass László III. hely, Palkó Denton III. hely, Juhász András III.
hely, Juhász Bende III. hely, valamint II.hely egy súlycsoporttal 
feljebb.

Gyermek 8-10 év
Szőke István III.hely, Finta Lara III.hely.

Diák korcsoport 10-14 év
Ozsváth Zoltán I. hely, Rácz Attila II. hely. 

Köszönöm a szülők segítségét, gratulálok az eredményekhez!
Juhász József, edző
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Engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt hónapok 
eseményeiről.  Szeptember  2-án  a  Református  Iskola  alsó  és 
felső tagozatán tartottunk tűzriadós gyakorlatot, valamint 15-én 
a Karcagi Szakképzési Centrum Ványai Ambrus Gimnázium és 
Szakközépiskolában. Szeptember 11-én az Ecsegi úti Szociális 
otthonnal szembe lévő garázssor mellett illegálisan lerakott 
szemét  égett  a  kihelyezett  tiltó  tábla  ellenére.  Egységünk  a  tűz 
továbbterjedését megakadályozta, anyagi kár nem keletkezett. 
Szeptember 14-én a délutáni órákban jelzés érkezett a Széchenyi 
út 54. szám alól, ahol tűzjelző berendezés lépett működésbe. Az 
egység indulás előtt vissza lett fordítva, az eset téves jelzésnek 
minősült. Szeptember 16-án kaptunk riasztást, miszerint a 
fehértói részen lévő külterületen munkavégzés közben egy 
gabonakombájn kapott lángra. A tüzet eloltottuk, az anyagi kár 
jelentős. Szeptember 17-én a ballai részre riasztották egységünket 
egy  ott  dolgozó  kombájn  belső  részében  felgyülemlett  finom 
por izzott be és kapott lángra. Anyagi kár nem keletkezett. 
Szeptember 21-én délutáni órában szintén a ballai részre vonult 
egységünk, ahol az ott dolgozó két kombájn belsejében lévő por 
és szármaradvány izzott be, valamint a learatott napraforgótarló 
gyulladt meg. A kiérkező mezőtúri kollégák segítségével a tüzet 
eloltottuk, jelentős anyagi kár nem keletkezett. Szeptember 
29-én  az  esti  órákban  érkezett  a  jelzés,  miszerint  a  Széchenyi 
út  és  a  Rákóczi  út  kereszteződésében  egy  személygépkocsi  és 
egy  kisbusz  ütközött.  A  személygépkocsi  egy  fának  ütközött, 
majd a járdán állt meg, az ott lévő gázcsonkot szerencsére nem 
sértve.  Egységünk  a  fát  eltávolította  a  sérült  autót  a  járdáról 
kivontatta,  melyet  autómentővel  szállították  el  a  helyszínről. 
személyi  sérülés  nem  történt,  anyagi  kár  mind  a  két  autóban 
jelentős. Szeptember 22-én, 29-én és október 6-án helyismereti 
és szituációs gyakorlaton vettünk részt a mezőtúri kollégákkal a 
Karcagi Szakképzési Centrum Ványai Ambrus Gimnáziumában. 
Október 8-án a rendőrség kérésére nyújtottunk segítséget a 
kisújszállási országút mentén, általuk lefoglalt motorkerékpár 
elszállítása  ügyében.    Október  11-én  tartottuk  meg  az  alapfokú 
vizsgát tett állomány részére a rendszerbe állító gyakorlatot, a 
Ballai gazdaság használaton kívüli iroda házában. A gyakorlatot 
sikeresen  zártuk,  így  bővült  a  riasztható,  önállóan  beavatkozó 
állomány létszáma. Október 15-én egy új csónakmotorral bővült 
egyesületünk eszköztára, egy sikeres pályázatnak köszönhetően, 
540  000  Ft  értékben.  Október  18-án  Sörös  Tibor  pk.  és  Lucza 
Ferenc szolg. pk. a Tisza Mentőcsoport  gyakorlatán vettek részt, 

Szolnokon, a Holt-Tisza evezős pályájánál lévő szakaszán,  ahol 
mód  volt  az  új  csónakmotor  tesztelésére  is.  Október  19-én  a 
Református Általános Iskola második osztályos tanulói látogatták 
meg laktanyánkat. Ugyanezen a napon a délutáni órákban 
ellenőrző gyakorlatra távozott egységünk a Karcagi Szakképzési 
Centrum Ványai Ambrus Gimnázium Kollégiumába, a gyakorlat 
megfelelő minősítést kapott. Október 26-án Kirendeltségi 
ellenőrző gyakorlaton vettünk részt az SMR területén.  Október 
28-án a Városszépítő Egyesület kérésére rózsatövek és 
parknövények szállításába nyújtottunk segítséget Szentesről, majd 
November 5-én a növények elültetésükben közreműködtünk.  
November 21-én jelzés érkezett laktanyánkba, miszerint Balai út 
mentén nádas ég, bálákat veszélyeztetve. Egységünk kiérkezése 
után tüzet eloltotta, anyagi kár nem keletkezett.  November 26-
án a reggeli órákban újabb jelzés érkezett, a Bethlen Gábor utca 
egyik lakóingatlanának tetőszerkezetén füst szivárgott, valamint a 
kéményből lángok csaptak ki. Kiérkezésünk után megállapítottuk, 
hogy a lakóépület kéményében lerakódott korom, illetve kátrány 
az  intenzív  fűtés  hatására  begyulladt.  Jelentős  anyagi  kár  nem 
keletkezett, személyi sérülés nem történt, a kéményt a hatóságok 
a további használattól, annak rossz állapota miatt eltiltották. 
November 29-én a reggeli órákban kaptunk újabb riasztást, 
miszerint  a  Kinizsi  utca  49.  szám  alatt,  telepített  gáztartályból 
gáz  szivárogott.  A  szivárgást  a  feltöltő  csonk  hibája  okozta,  a 
hiba elhárításáig egységünk a helyszínt biztosította. Káreseteken 
kívül  több  alkalommal  végeztünk  darázsirtást  az  Ecsegi,  Béla 
király, Toldi Miklós, Csontos, Finta, Nagy Sándor József utcák, 
és a Strandfürdő területén. Favágás, gallyazási munkákat is 
végeztünk a következő helyeken: Strandfürdő, Petőfi tér, Mátyás 
király, Madarász házaspár, Szabadság, Damjanich, Kinizsi és a 
Czihat  utcákban.  Több  alkalommal  szállítottunk  öntöző  vizet 
az Önkormányzat kérésére, a strandfürdő mögötti fóliasátorhoz. 
Az év végéhez közeledve, köszönöm meg az Önkormányzat és 
Képviselők, valamint a lakosság, intézmények és vállalkozások 
támogatását, akik hozzájárultak munkánkhoz, ezáltal Túrkeve 
tűzbiztonságához! Kívánok minden kedves Olvasónknak 
kellemes ünnepeket, valamint sikerekben gazdag újesztendőt!

Elérhetőségeink: Személyesen: Túrkeve Táncsics M. út 1-3
Telefonon: 0-24 óráig 06/20-991-26-36, 06/56-361-100

Sörös Tibor pk.

f Tűzoltósági hírek 

Egyre többen gyűjtenek gombát térségünkben, bár sokan a mai 
napig félnek a fogyasztásuktól. Úgy látjuk, hogy sokan kezdik 
tiszteletben tartani a gombákat, kezdik felismerni a természetben 
betöltött szerepüket. Míg korábban általában egyszerűen 
felrugdosták ezeket az élőlényeket, mára a túrázók a természeti 
körforgás fontos részének tartják és vigyáznak rájuk. Sajnos 
azonban a lakosság egy jelentős része a mai napig inkább 
megpróbálja kiírtani a saját kertjéből a gombákat egyszerűen csak 
azért, mert nem ismerik és félnek tőlük. Úgy látjuk,  hogy ezen a 
szemléleten fontos lenne változtatni és ezért fogunk megjelentetni 
cikkeket ebben a témában, valamint Túrkevén a Zádor u. 23. 
sz.  alatt  gombaszakellenőri  állomást  is  be  fogunk  indítani  az 
egyesületünk égisze alatt, így is segítve a gombák megismerését.
A szaktanácsadás INGYENES mindenki számára!
Igaz, hogy lassan véget ér az őszi gombaszezon, de néhány gombát 
a tél folyamán is gyűjthetünk, viszont felhívjuk a figyelmet, hogy 

Gombaszakellenőri tanácsadás Túrkevén
a gyűjtött gombát minden esetben érdemes bevizsgáltatni, mert 
nemcsak a fajszintű határozás a fontos (mérgező -e), hanem az is, 
hogy emberi fogyasztásra alkalmas –e, a zsákmány. 

A  szaktanácsadás  előzetes  telefonos  egyeztetés  után  érhető  el, 
így kérjük, hogy a 0670/4281872-es számon jelezzék előre 
érkezésüket.
Jó gombászást kívánunk!

Giligán Természetvédelmi és Hagyományőrző Egyesület
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Október végén, Budapesten rendezték 
meg a tornászok korosztályos országos 
bajnokságát, ahol a Kaszap Nagy 
István Református DSE tornászai,újból 
megmutathatták tehetségüket. 
Fáradtságukat leküzdve vették fel a 
versenyt sportiskolás ellenfeleikkel, 
kitartásuk nagy örömünkre ismét révbe ért.
Haladó kategóriában, egyéniben Csíki 
Zsófia illetve Lukácsi Tímea arannyal 
duplázott, Kereszti Villő Mikolt országos 
hetedik helyezése pedig nagy előrelépésnek 
bizonyult. Mindhárom lány ez évben 
váltott korosztályt, így egy magasabb 
szintű, anyagerősebb gyakorlatot kellett 
bemutatniuk az őszi fordulón.
Kezdő  kategóriában,  egyéni  összetettben 
Faragó Anikó az előkelő ötödik, 
fiatalabbak  között  Szabó  Rebeka  pedig  a 
hatodik helyen remekelt. Mindkét lány 
munkássága példaértékű.
Ugyanebben a kategóriában, csapatban 
is indultak tornászaink, ahol nyolcadik 
helyezést értek el.
Gratulálunk!

Újabb bajnoki címeket szereztek tornászaink

Haladók: 
Lukácsi Tímea,
Csíki Zsófia
Kereszti Villő Mikolt

Kezdők:
Faragó Anikó, Andrekovics Gréta,Tóth 
Lili Hanna, Szabó Rebeka, Tóth Liza 
Dorka

Nagy Ibolya
Torna szakedző

2016 februárjában a Nimfea Természetvédelmi Egyesület az Új 
Európa Alapítvány KÖSZ! Program felhívására benyújtott “Hol 
sírjaink domborulnak...” - emlékmentés túrkevei fiatalokkal” 
pályázata  támogatásban részesült. 
A 10 alkalomból álló programhoz közösségi szolgálat keretén 
belül kerestünk helytörténeti érdeklődésű középiskolás fiatalokat 
Túrkevéről és a környező városok középiskoláiból. 
A közösségi szolgálat olyan tevékenység, amivel a diákok 
egy  közösségnek  segítenek,  miközben  saját  személyiségüket, 
képességeiket is fejlesztik. 2016-tól az érettségi bizonyítvány 
kiadásának feltétele az 50 órás közösségi tevékenység igazolása! 
A Nimfea Természetvédelmi Egyesület tevékenységét már évek 
óta segítik közösségi szolgálatos diákok, például rendszeresen 
vesznek részt fiatalok a nyári gyermektáboraink lebonyolításában, 
programjaink szervezésében. A KÖSZ-program azért volt 
különösen  jelentős  -  és  nemcsak  a  diákok,  hanem  az  egész 
túrkevei közösség számára -, mert szinte már elfeledett helyi 
személyek munkásságának megismerésére és síremlékeik 
rendbetételére,  emlékük  ápolására  irányult,  miközben  a  diákok 
a jeles személyiségek életútján keresztül városunk gazdag 
történelmének egyes epizódjaival is megismerkedhettek. 
A program lebonyolítására 2016. július – október közötti 
időszakban került sor. Dr. Balogh János ecsegpusztai síremlékéhez 
kerékpárral indultunk el, majd a munkálatok a Vénkerti és a Vasúti 
(“Galuska”) temetőben zajlottak, többek között Kupa Árpád, dr. 
Vadász Pál, Beregszászi Sándor, Szabadffy Elek, Cziriák Géza, 
Hajdú László, Gajzágó Salamon sírhelyénél. A helyszínre érkezés 
után a munkálatokat minden esetben egy kis előadás előzte meg, 
ahol röviden bemutattuk az adott személy életét, munkásságának 
jelentősebb mozzanatait, majd megkezdtük a takarítást: a 

“Hol sírjaink domborulnak...” 
- emlékmentés túrkevei fiatalokkal

gyomeltakarítást, fűnyírást, tereprendezést, a sírkövek tisztítását. 
Volt,  hogy  a  sírfeliratot  komoly  “borostyándzsungel”  takarta. 
Nem  egy  esetben  csak  a  helyszínen  szembesültünk  vele,  hogy 
hány leszármazott, rokon nyugszik közös sírban, melyről a 
sírhely kiválasztásakor még nem volt tudomásunk. Itt szeretnénk 
megköszönni Kosznáné Bodnár Anikó segítségét, akivel a 
program elején közösen jártuk be a sírkerteket, s megtekintettük, 
kiválasztottuk a program során megtisztítani szánt sírokat, 
kriptákat. Tiszteletre méltó az a hatalmas tudás, amit összegyűjtött 
Túrkeve nagyjairól. Sajnos a projekt keretébe nem fért bele 
minden,  az  utókor  tiszteletét  méltán  megérdemlő  személyiség 
-  sokszor  igen  rossz  állapotban  lévő  -  sírjának  a  rendbetétele, 
ezért a megkezdett munka folytatására mindenképpen igény van. 
Úgy  gondoljuk,  hogy  a  fiatalokkal  együtt  így  is  sokat  tettünk 
azért, hogy egykor élt nagyjaink életét megismerjük, emléküket 
megőrizzük és az utánunk jövőknek továbbadjuk.
A program utolsó összejövetele már nem terepen, hanem a Fekete 
István Oktatóközpontban zajlott, ahol az eredményeket a program 
során  készült  fényképekből  összeállított  fotókiállítás  keretében 
mutattuk be a nagyközönségnek.
                   Nimfea TE
A projekt a KÖSZ! Program támogatásával valósul meg.
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Pelle Zoltánné Dr. Kiss Alíz
egyéni ügyvéd

Iroda:  5420 Túrkeve Széchenyi u. 28. (volt TSZ 
iroda, az orvosi rendelővel átellenben) 
Új épület, I. emelet 9. ajtó.    
Telefonszám: 06-70/456-4204

Az alábbi tevékenységi körökben állok a Tisztelt 
Ügyfelek rendelkezésére:

- polgári, munkajogi, családjogi és válóperek
- elektronikus cégalapítás és változásbejegyzés
- cégek peres és peren kívüli jogi képviselete
- fizetési meghagyás készítése, végrehajtási 

eljárásban képviselet
- szerződések, okiratok készítése

- jogi tanácsadás
Jogi ügyei miatt ne fájjon a feje, azokat én 

megoldom!
Ügyfélfogadás telefonos egyeztetés alapján

Fizetett hirdetés

A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  (2017) elbírálásáról

Túrkeve Város Önkormányzata 2016. november 24-én 
döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat (2017) elbírálásáról.

A beadási határidőig 44 érvényes pályázat került benyújtásra, 
melyből 41 „A” típusú, 3 „B” típusú pályázat volt. Valamennyi 
pályázó 3000 Ft/ hó támogatásban részesült.

• Az „A” típusú pályázatot benyújtók 10 hónapon át, (két 
egymást követő tanulmányi félév), 
• a „B” típusú pályázatot benyújtók -eredményes felvételt 
követően –   3 x 10 hónapon át (  hat  egymást követő 
tanulmányi félév) számíthatnak az ösztöndíjra.

A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat céljára - az előző évek 
„B”típusú pályázatainak kötelezettségeit is figyelembe véve - 
1 620 000 Ft pályázati támogatást ítélt meg,  melynek forrása a 
2017. évi költségvetés.   
       

Túrkeve Város Önkormányzata

Kéményseprés
November  1-je  óta  a  korábbinál  is  nagyobb  területen  végzik 
a katasztrófavédelem kéményseprői a lakossági kémények 
tisztítását, ellenőrzését. Jelenleg 17 megye 2499 települése 
tartozik  a  katasztrófavédelem  ellátási  területéhez. A  gazdálkodó 
szervezetek tulajdonában lévő kémények ellenőrzését és tisztítását 
változatlanul a kéményseprőcégek végzik megrendelésre. 
Az, hogy milyen gyakran érkezik valakihez a kéményseprő, attól 
függ, hogy az adott háztartásban milyen tüzelőberendezéssel 
fűtenek,  nem  pedig  attól,  hogy  fűtési  időszak  van-e.  Gázüzemű 
és  zárt  égésterű  tüzelőeszköz  esetén  kétévente,  minden  egyéb 
fűtőberendezés esetében évente érkezik a kéményseprő. 
A kötelező lakossági sormunka az egész országban ingyenes. A 
kéményseprő 15 nappal az ellenőrzés előtt írásos értesítőt dob a 
postaládába. Ha a kéményseprő az értesítésben megadott időpontban 
nem  találja  otthon  a  kéménytulajdonost,  újabb  időpontról  hagy 
értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban 
sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül 
egyeztetnie  kell  egy  új,  közös  időpontot,  amikor  elvégezhető  a 
sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett 
munkáért  már  ki  kell  fizetni  a  kiszállási  díjat  (körülbelül  500 
forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással.
A  kötelező  és  ingyenes  lakossági  sormunka  magában  foglalja  a 
kémény  és  az  összekötő  elem  ellenőrzését,  tisztítását,  a  levegő-
utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések 
okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek 
ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő 
működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó 
tevékenységekért változatlanul fizetni kell.
Természetesen  lehetőség  van  arra  is,  hogy  valaki  az  ingyenes 
sormunkán túli kéményellenőrzést vagy tisztítást rendeljen 
meg.  Ezt  a  1818-as  telefonszámon,  azon  belül  a  9-es,  majd  az 
1-es  menüpont  kiválasztásával  elérhető  ügyfélszolgálaton  teheti 
meg. A két kötelező sormunka között megrendelt ellenőrzés és a 
sormunkába nem tartozó munkák elvégzése költségtérítés terhére 
történik. A kéménysepréssel kapcsolatos információk elérhetők a 
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon. 

Tisztelt földtulajdonosok!
A mezei őrszolgálat megalakításának,fenntartásának és 
működtetésének  költségeit  az  1997.évi  CLIX.  törvény  19.§ 
-a szerint a földhasználó,ha ez ismeretlen a tulajdonos által 
kifizetett  mezőőri  járulékból  és  a  központi  költségvetés  által 
biztosított hozzájárulásból kell fedezni. A mezőőri járulék 
mértékét és megfizetésének módját a települési, a fővárosban a 
fővárosi kerületi önkormányzat,a mezei őrszolgálat létesítéséről 
és működéséről szóló helyi önkormányzati rendeletében 
szabályozza.

Túrkeve  közigazgatási  területén  földtulajdonnal  vagy  bérlettel 
rendelkezőknek  kell  mezőőri  járulékot  fizetni  tulajdoni  vagy 
használati állapot szerint,melynek mértéke 2013.január 1-jétől:

26 AK-ig évi 600 Ft, 26 AK felett 23 Ft/AK

A tulajdonost vagy bérlettel rendelkezőt fizetési kötelezettség a 
tárgyév első napján fennálló állapot szerint terheli.
A mezőőri járulékot 1000 AK alatti földhasználónak egy 
összegben évente március 15-ig kell megfizetni.
Az  1000 AK  feletti  földhasználó  járulék  fizetését  két  egyenlő 
részletben – március 15-ig és október 15-ig köteles megfizetni.

Mezőőri járulék számla: 11745107-15409508-10110007 

Kérjük a földtulajdonosokat illetve földhasználókat a használati 
illetve a tulajdonjogban bekövetkezett változást 15 napon belül 
Túrkevei Polgármesteri Hivatalának adócsoportjánál jelentsék 
be.  A változás bejelentéséhez a következő dokumentumok 
bemutatása szükséges földhasználati lap,adás-vételi szerződés. 

Túrkevei Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Adó osztály



15

TÚRKEVE 2016. NOVEMBER-DECEMBER              Hírek, információk

Fizetett hirdetés

Felhívások
Túrkeve Város Képviselő-testülete a 319/2016. (XI.24.) számú 
határozata alapján az önkormányzat vagyonrendeletének a 
–a  vagyon  elidegenítése-  vonatkozó  fejezetrészére  tekintettel 
pályázatot  hirdet  a  tulajdonában  levő  1417.  hrsz-ú,  Túrkeve, 
Jókai u. 46. sz. alatti, 498 nm területű, kivett lakóház, udvar 
ingatlanának értékesítésére (a lakóház alapterülete 51 nm). 
Irányár: bruttó 1.200.000.- Ft
A pályázatokat 2016. december 27. napján 10:00 óráig lehet 
a Túrkevei Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodójához 
benyújtani. A pályázatok bontására és az ártárgyalásra 2016. 
december 28. napján 9:00 órától kerül sor. További információ, 
a részletes pályázati kiírás és a pályázati adatlap a Városháza 20. 
számú irodájában Lénártné Sebestyén Éva vagyongazdálkodónál 
igényelhető. (Tel.: (56) 361-111/128)

Túrkeve Város Képviselő-testülete a 282/2016. (X.20.) számú 
határozata alapján az önkormányzat vagyonrendeletének a 
–a vagyon elidegenítése- vonatkozó fejezetrészére tekintettel 
pályázatot hirdet a tulajdonában levő alábbi beépítetlen terület 
ingatlanok értékesítésére:
Túrkeve, Túrkeddi u. 26. sz. 3780. hrsz. 800 nm
 360.000.- + ÁFA = 457.200.- Ft
Túrkeve, Túrkeddi u. 28. sz. 3781. hrsz. 800 nm 
 360.000.- + ÁFA = 457.200.- Ft
Túrkeve, Túrkeddi u. 30. sz. 3782. hrsz. 750 nm
 337.500.- + ÁFA = 428.625.- Ft
Összesen: 2350 nm 1.057.500.-+ÁFA=1.343.025.-Ft

A pályázatokat 2016. december 19. napján 10:00 óráig lehet 
a Túrkevei Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodójához 
benyújtani. A pályázatok bontására és az ártárgyalásra 
2016. december 20. napján 9:00 órától kerül sor. További 
információ, a részletes pályázati kiírás és a pályázati adatlap 
a Városháza 20. számú irodájában Lénártné Sebestyén Éva 
vagyongazdálkodónál igényelhető. 
(Tel.: (56) 361-111/128 mellék)
          Túrkeve Város Jegyzője

 Orvosi ügyelet 
A  központi  orvosi  ügyeleti  szolgáltatást  az  Országos  Orvosi 
Ügyelet Nonprofit Kft. végzi településükön.
Az orvosi ügyelet irányítása, a telefonhívások fogadása a 
következők szerint történik:
2016. december 1-től DISZPÉCSERSZOLGÁLATOT 
MŰKÖDTET.

az alapellátási ügyelet a következő számokon hívható:
ÜGYELETI HÍVÓSZÁM: 06/70 3 703 104

06-703-703-104
Mentőszolgálat/mentési hívószám:104

A Diszpécserszolgálat működésének előnyei:
•  A  kórkép  súlyossági  fokozata  szerint  biztosítja  az  ellátást  (az 
esettől  függően  küld  ügyeletet  vagy  akár  azonnal  mentőt,  ill. 
biztosít szakszerű tanácsadást)
• Közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgáltatók 
közötti hatékony együttműködéshez (OMSZ, Rendőrség, 
Katasztrófavédelem stb.)
Az egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a lakosság 
segítséget  hívhat.  Egy  hívás  kezdeményezésével  az  ügyelet  és  a 
diszpécserszolgálat egy időben elérhető. Így a beteg egy belépési 
ponton  keresztül  kerül  kapcsolatba  az  ellátókkal  és  egyértelmű 
beteg utakon át jut ellátáshoz.

Fizetett hirdetés
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